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NÚMERO TRES-CENTS QUARANTA-CINC. --------- ------ELEVACIÓ

A

PUBLIC

SOCIAl..,S:

D'ACORDS

MO DI FICACI Ó D' ESTA TUTS. -------------------- ------ ------ - -

A BARCELONA, la meva residencia, a dos de mar9 de
dos mi 1 vi n t- i-d os . --------- --------------------------------------Davant meu, ALVARO MARQUEÑO ELLACURIA , Notari
de I' 11 · Iustre Col · leg i de Catal un ya , --------------------------C O M P A R E 1 X : -- ---- -------- --- --- ---------- --- --- --- --- ---El senyor JESUS PINEDA SÁNCHEZ , major d'edat,

solter ,

metge ,

veí

de

Sant

Vicen9

deis

Horts

(Barcelona) , amb domicili al carrer Lugo , nú nJ_er..o-3f> ,
titular del DNI número 21458439Z .-- ------------------7

7

_ _ :__ _

1N TE RVÉ: - ---------------------- ----------------- - ----------------

En la seva condició de Presiden
Fundació Privada anomenad
PER A LA RECERCA 1 L

o
'
INVESTIGACIÓN
(subject

"FUNDACIÓ

PRIVADA
LA

PRIVADA

OCENCIA SANT JOAN DE

DÉU"

DIOS",

élel patronat de la

DOCENCIA

SAN

PARA

LA

JUAN

DE

a la legislació de la Generalitat de

Catalunya) , amb domicili a l'Edifici Docent Sant Joan de
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Déu ubicat al c/ Santa Rosa, núm. 39-57 d'Esplugues de
Llobregat (Barcelona), constitu"ida mitjanc;:ant escriptura
atorgada a Barcelona, el dia 19 de setembre de 2002,
davant el Notari senyor José Marqueño de Llano, amb el
número 2328 del seu protocol. Inscrita al Registre de
Fundacions de la
número

1.743

i

Generalitat de Catalunya amb el
té

el

número

d'identificació

fiscal

G6 2 9 7 86 8 9. -------------------------------------------------------Jo el notari faig constar que he efectuat la consulta de
CIFs revocats a través de la plataforma SIGNO i el
portal de la OCP habilitat a tal efecte, amb resultat
n eg ati u. ------------------------"------------------------------------Res u Ita la seva representació del seu esmentat carrec
de President del Patronat pel que fou nomenat per
termini

indefinit,

segons

resulta

del

certificat

del

Registre de Fundacions que m'exhibeix i protocol.litzo
amb aquesta matriu per a la seva constancia, del que
també resulta el carrec de Secretaria del Patronat la
senyora Natalia Pérez Neira fins al 28 de febrer de
2 o2 3. -----------------------------------------------------------------

P rotoco l · l i tzo amb aquesta matriu la consulta efectuada
per mi al Registre Públic Concursa l.-------------------------Verificada la base de dades de titular real, estenc jo, el
Notari, la present diligencia a fi de deixar constancia de
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que el contingut de la mateixa consta como acreditat , i
coincideix amb la informació que el compareixent m'
aporta .------------ --------------------------------------------------Considero al compareixent, al meu judici pel seu carrec
i per les facultats estatutaries al mateix conferides, amb
facultats suficients per a l' atorgament de la present
escriptura de formalització d'acords socials. --------------Formalitza en aquest acte els acords resultants de la
certificació que m'entrega i uneixo a aquesta matriu,
signada per la Secretaria Senyora Natalia Pérez Neira i
pel propi compareixent, com a President del Patronat,
les signatures deis quals en legitimo , per ser de mi
con e g u des. --------------------------------------------------------L' identifico pel seu document d'identitat abans consignat
que m ' exhibeix. El jutjo amb CAPACITAT legal per a
a que s t a cte i- -----------------------------------------------------[) 1 lJ : --------------------------------------------------- - -----------

0 u e elevant a públics els acords adoptats pel Patronat
de la Fundació, resultants de la certificació unida a
aquesta matriu, perla present i segons intervé, - ----------
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A T O R G A : ----------------------------------------------------P Rl ME R. - Queden modificats i refosos els estatuts de la
Fundació, els quals quedaran amb la nova redacció que
consta al certificat u nit. -----------------------------------------SEGON.-

Fa

constar

redacció

deis

el

compareixent

Estatuts

ha

estat

que

la

nova

aprovada

pel

Departament de la Presidencia de la Generalitat de
Catalunya, en sessió de 22 de febrer de 2022, segons
resulta del document que m'entrega i que incorporo a la
present pera la seva constancia. ----------------------------TERCER.- Sol.licita la inscripció d'aquesta escriptura en
el Registre de Fundacions del Departament de Justicia
de la Generalitat de Catalunya. -------------------------------A TORGAM ENT 1 AUTORITZAC IÓ. --------------------------F etes les reserves i advertiments legals, especialment
les registrals. -----------------------------------------------------Llegida per mi, a la seva elecció, l'atorga i firma.--------PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL.Jo, Notari informo al compareixent que les seves dades
personals

seran

objecte

de

tractament

en

aquesta

Notaria, els quals són necessaris per al compliment de
les obligacions legals de l'exercici de la funció pública
notarial,

de

prevenció

del

blanqueig

de

capitals,

tributaria i, si escau, substantiva que resulti aplicable a
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l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de
les dades personals és un requisit legal, trobant-se
l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant
informat que la conseqüéncia de no facilitar tals dades
és que no seria possible autoritzar o intervenir aquest
document públic. Les seves dades es conservaran amb
cara cte r co nfi den ci a 1. -------------------------------------------La finalitat del tractament de les dades és complir la
normativa per autoritzar/intervenir aquest document, la
seva

facturació,

seguiment

posterior

i

les

funcions

própies de l'activitat notarial de compliment obligat, de
les quals poden derivar-se l'existéncia de decisions
automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per
les Administracions
autoritzades
precisos

Públiques i entitats cessionaries

per Llei,

per a

la

inclosa

prevenció

l'elaboració

i

de

investigació

perfils
per

les

autoritats competents del blanqueig de capitals i el
fin a n c;a me n t del te rro ris me .------------------------------------E I Notari fara les cessions d'aquestes dades que siguin
de compliment obligat a les Administracions Públiques,
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a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si escau,
al

Notari que succeeixi o substitueixi

a l'actual en

aquesta notaria. --------------------------------------------------Les dades proporcionades es conservaran durant els
anys necessaris per complir amb les obligacions legals
del Notario qui el substitueixi o succeeixi.-----------------Pot

exercitar

els

seus

drets

d'accés,

rectificació,

supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament
per correu postal davant la Notaria autoritzant, situada
en al carrer Provenc;:a 269 2n. Així mateix, té el dret a
presentar

una

reclamació

davant

una

autoritat

de

con tro 1. -------------------------------------------------------------Les dades seran tractats i protegits segons la legislació
Notarial, la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia deis drets
digitals (o la Llei que la substitueixi) i la seva normativa
de desenvolupament, i el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la

Directiva

9 514 6/ CE. ----------------------------------------------------------De I consignat, que el consentiment ha estat lliurement
prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la
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voluntat degudament informada de l'atorgant , i de la
seva extensió en quatre folis de paper timbrat exclusiu
per a documents notarials, el present i els següents
correl ati u s, jo , el Nota ri , DON O FE. - --- --- ------------------Es ta la signatura del compareixent . Signat , Firmat i
Rubricat: ÁLVARO MARQUEÑO ELLACURÍA . Esta el
segell de la notaria . ------- -------------------------------- ------oocuMENT SENSE QUANT Í A
Nú me r os : 1 , 4 , 5, 7 y N orm a 8ª
Dre t s : 145,14 eu r o s

- ------- ----SEGUEIX DOCUMENTACIÓ UNIDA.------ --- ----

.-
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J
"

REGISTRADORES DE ESPAÑA

Resultado de la búsqueda
Fecha de emisión: 28-02-2022 16:52:44
Criterios de búsqueda aportados

Nombre
Documento identlficativo

862978689

Sección 1 -

Seleccionado

Sección 11 -

Seleccionado

Sección 111 -

Seleccionado

Provincia
Juzgado I Tribunal
Juez I Autoridad
Nº Expediente INº Procedimiento

NIG

Resultado de la búsqueda
No existen resultados para los criterios de búsqueda indicados

ADVERTENCIA:
Se advierte que tos datos y documentos que se tratan y publican en este portal, han sido publicados directamente
por los Juzgados de lo Mercantil, Procuradores, Registradores Mercantiles, Notarios, Administradores Concursales,
Cámaras de Comercio y por los registros públicos de personas en los que se realicen los asientos previstos en la
Ley Concursa!.
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España presta sus servicios
tecnológicos para la correcta gestión del portal, no aportando ni modificando dalos ni documentos en ningún
momento, por tanto, NO PUEDE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA ya que ésta
depende del cumplimiento de las obligaciones de terceros ajenos al Colegio de Registradores.
Por todo lo anterior, en caso de encontrar alguna discrepancia en la Información publicada, o no se encontrase
información que legal o reglamentariamente debiera estar publicada, rogamos se dirijan a quien remllló o debió
remltir la información al Registro Público Concursa! (en su caso, a los Juzgados de lo Mercantil, Procuradores,
Registradores Mercantiles, Notarios y los registros públicos de personas en los que se realicen los asientos
previstos en la Ley Concursa!).
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fm11 Generalitat de Catalunya
W.W Departament de Justicia

F®' erincia:

<4313/ / 2!Tl1 (LMIA)

Ássurrpte:

Cli!íans do gove1n
[SM:Mftl_SOR 1ltlASJ

Reg. sofUda:
Diíla 1eg. sOitída:

Dlrecció General de Dret,
Entltats Jurfdiques 1Medlacló

Fundació Privada per a la Recerca l la Docencia San! Joan de Déu o Fundación Privada
para la Investigación y la Docencia San Juan de Dios
Carrer Santa Rosa , 39
08950 Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat)
Senyors,
Senyores ,
Us com unico que han esta! inscrits els canvis en la composlcl6 del Patronal de la
Fundació Privada per a la Recerca 1 la Docéncia Sant Joan de Déu o Fundación Privada
para la Investigación y la Docencia San Juan de Dios (núm. 1743) que ens heu fe! saber
mitjam;ant el vostre escrit presenta! el 09/07/2021.
En conseqOéncia, la composició del Patronal que actualment consta en el Registre de
Fundacions de la Generalitat és la següent:
Presiden!
Jesús Pineda Sánchez
Designa! pel Provincial de l'Ordre Hospitalari de San! Joan de Déu
lndefinit
Secretaria
Natalia Pérez Neira
Designada per l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu (Provincia d'Aragó)
A renovar: 28/0212023
Vocal
Joan Alvar6s Costa
Designa! per l'Ordre Hospitalari de Sanl Joan de Déu (Províncla d'Aragó)
A renovar: 15/09/2024
Vocal
Jordi Garcia Femandez
Vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona
Nat
Vocal
Joan Guardia Olmos
Rector de la Unlversitat Barcelona
Nat
C.ncr ddl Foc, 61
08036 Bo1celoaa
Ta l Ot2

http;/t).L!itlc\l.geoc~t.ctt

112
OOGumcnt: wt 173876N97q36S
OocUml!nt clectfbn5o tdmnfslt.at... Qat9'\l lt .amb slgn1lura tltetrM!lea .ambc.ettlflc~IS de rAg6nCI& Celalan•
de Ce<lJfk:"acl6. t.. poWtlca de s\gn1un aplcab(a M 'Condicion:1o tkntc_ues d• slgn=ll~ eltctrbnlca dtb

~~:c~d~:~ ~'J,!~1~tW~trJ~I=:::, t,=:,~~ureJ:i1:1::Pd~~t~r i:C~::,::.~

11

Aqunl doc:.Umtnt ar pot consUAar • tl\Wb hltp;JJ)tatlc:M.9enc2l.cal,ldocuma1l.sedtl.ats
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R'll'ftGenera~tat de Catalunya
IUYDepartament de Justfcia

Dlrecció General de Oret,
Entitats Jurídiques 1Medlació

Vocal.
Salvador Maneu Marcos
Designada per l'Ordre Hospitalari de Sant Joan df;'! Déu (Provincia d'Nagó)
A renovar: 28/02/2023

Vocal
Enrie Mangas i M:mge
Director General Pare Sanitari Sant Joan de Déu
Nat
Vocal
Lorena M:ilina Raya
Designada per l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu (Provfncia d'.Aragó)
A renovar: 28/02/2023

Vocal
Climent rvblins Borren
Vlcerector de Transferencia de Coneixement de fa UPC
Nat
Vocal
Mlquel Pons Serra

Oesignat per l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu (Provfncia d'Aragó)

A renovar. 1510912024
Vocal
Manuel del Castillo Rey
Gerent de !'Hospital Sant Joan de Déu d'Esp!ugues
Nat

Atentament,
Cap del Servei d'Assoclacions 1Fundacions
Pilar De! Pozo Fina
Barcelona, 26 de juliol de 2021

Cwr..r del Foc, 57
00008 llnn:'*>rlo

"'

Oocvmclfl: wl12l876N~7q:l8S

Tel 012
hUp:ll/u•lk:la.gl!;'ICsl,cal

Oocumool ,.¡.,,.1Nnfo admlntll1"1111.1 gllfWltil Wllb •lgnslura •!oelrimlca amb<l<';<\~k:at• dttrAgtnelo Cat~ana
de Cortllk:acló. La !'<'lllleo do •'3nn(ura apfc3bl• h 'Condk:l<>n:I 1;,,,ni¡ueo dfl 1lgmi1tm1 e!c.::t1C,,ica d~l:i
nc\u;s odm'1b1ralltls 1 do I•• manfwlacklo• do volun!al.""

•d:J lnformA!k: del R~b\l'D El«ll'Qnlc do la

~~~;r2:::::.'!~1d:,.ºP1:t1 ~~~ :ia~"hif;~Jt~~!.mcatc~'t:!~:i,~,:.~~i~lla1 d.. ca!akmya':
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La Sra. Nata.lia Pérez Neira, en la seva condició de Secretruia del Patronat
de l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA PERA LA RECERCA I LA DOCENCIA SANT
JOAN DEDÉU,

CERTIFICA:

Que el día 16 de febrer de l'any 2021, previa convocatoria a l'efecte
efectuada d'acord amb alió que preveuen els estatuts, es va celebrar una reunió
del Patronat de la Fundació, en la que varen assistir més de la meitat més ú
deis membres del Patronat.

A Ja r eferida reunió del Patronat es van prendre, per unanimitat deis
assistents, i tenint en compte en tot cas l'interes de la fundació i la voluntat de
la persona fundadora d 'acord amb el que preveu l'article 335-1.1 de la Llei
4/2008, d e 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
person es jurídiques, entre d'altres, els següents,

ACORDS:

(i).- Ates que la Fundació ha estat reconeguda per la Generalitat de
Catalunya com a centre Cerca, amb els beneficis que suposa per a la fundació
la integració en el sistema nacional de recerca, interessa incorporar a la
Generalitat de Catalunya i integrar-la en l'órgan de govern. La Generalital ha
manifestat també el seu interés a formar-ne part en atenció a la projecció
científica de la Fundació. Perla qua! cosa:

S'acorda per unanimitat modificar la redacció de l'article 17 deis Estatuts
de la Fundació, per augmentar en 2 el nombre mínim i maxim de membres del
patronat, i incloure dins la seva composició a la Generalitat de Catalu nya
representada per la persona que ocupi Ja Direcció General competent en materia
de Recerca i lnnovació en Salut i Ja persona que ocupi la Direcció General
competent en materia de Recerca adscrites en el moment del present Acord al
Departament de Salut i al Departament d'Empresa
Coneixement
r espectivament.
La nova redacció de l 'article 17 deis estatuts queda de la següent manera:

Article 17. El Patronal estora formal per un mínim de 11 i un móxim d ' 13

membres, designats en la forma que es determina tot seguit:
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a) El Provincial de l 'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Provfncia
d'Aragó) o la persona que aquest designi coma patró. Un o altre
exerciró el córrec de President del Patronat.
b) El Reclor/a de la Universitat de Barcelona.

e) El Vicerector/a de I' Área de Recerca i Transferéncia de la
Universitat de Barcelona.
d} El Vícerector/a de Transferéncia de Coneixement de la Universitat
Politécnica de Catalunya
e) El Direclor/a Gerent de !'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de
Llobregat.

f) El Director/a General del Pare Sanitari San! Joan de Déu.
g) Dos patrons designats, respectivament, perles persones titulars deis
departaments de I' Administració de la Generalitat competents en
maférla de salut i en matéria de recerca, amb rang orgónic de
director general.
La resta de membres del Patronal seran nomenats per l'Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu (Provincia d'Aragó).
El Provincial de l'Orde, el Rector/a de la Universitat de Barcelona, el
Vicerector/a de I' Area de Recerca i Transferéncia de la Universitat de
Barcelona, el Vicerector/a de Transferéncia de la Universitat Politécnica
de Catalunya, el Director/a Gerent de !'Hospital Sant Joan de Déu
d'Esplugues, el Director/a General del Pare Sanitari Sant Joan de Déu
seran patrons nats, per raó del córrec que ostenten.
Poden actuar en nom de les persones que ostenten aquests córrecs
aquells que els puguin substituir d' acord amb la normativa interna de la
respectiva institució. El Patró designat pel Provincial de l'Orde Hospitalari
de Sant Joan de Oéu /Província d'Aragó) d'acord amb alió prevista la
!letra a) del present article, exerciró el córrec de forma indefinida flns que
no sigui revocada la seva designa pel referif Provincial. Els patrons
nomenats per l'Orde exerciran el mandat per un termini de quatre anys,
essent reelegibles indefinidament. No obstant el termini de durado referit
anteriorment, els patrons nomenats per l'Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu (Província d'Aragó) podran ser cessats en qualsevol moment per
la referida Orde.
Els patrons hauran de ser en tot cas persones amb plena capacitat
d'obrar, que no es trobin inhabilitades ni incapacitades per a exercir
funcions o córrecs públics o per administrar béns i que no hagin estat
condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre
socioeconómic o per delictes de falsedat.
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(ii) S'acorda sotmetre el p resent acord de refosa d eis Estatuts de la
Fundació a la condició suspensiva consistent en l'aprovació per part del govern
de la Generalitat de Catalunya, de la modificació de l'article 17 adoptat pel
Patronal a la present reunió i del conjunt deis estatuts.

(iii) .- Ambla finalitat de donar compliment a alió disposat a l'article 3351.4 de la Llei 4 /2008, de 24 d'abril , del llibre lercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiqu es, s'acorda per unanimitat aprovar el text refós
deis Esta tuts de la Fundació, els quals a partir d'ara tindran la següent rcdacció:
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"ESTATUTS DE LA "FUNDACIÓ PRIVADA PERA LA RECERCA l LA DOcENCIA
SANT JOAN DE DÉU"

CAPÍTOL 1. PRESCRIPCIONS GENERALS

Arlicle l. Amb el nom de FUNDACIÓ PRIVADA PERA LA RECERCA I LA
DOCÉNCIA SANT JOAN DE DÉU o FUNDACIÓN PRIVADA PARA LA
INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA SAN JUAN DE DIOS, podent-se emprar
una o altra denominació segons l'ómbit territorial en que hagi d'actuar,
es constitueix una entitat sense ónim de lucre amb personalitat jurídica
própia i plena capacitat d'obrar.
Article 2. La Fundació tindró com a ómbit territorial de desenvolupament
de la seva activitat, principalment, el de Catalunya, sense excloure que
pugui fer-ho també, arreu de l'Estat Espanyol o a l'estranger

Article 3. La Fundació té personalitat jurídica própia i gaudeix de plena
capacitat jurídica i d'obrar per l'atorgament de la seva carta
fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta
fundacional, per les disposicions legals que li són d'aplicacíó, per les
establertes en aquests estatuis i pels acords que adopti el Patronat en
l'exercici de les seves funcions.

Article 4. Les finalitats fundacionals, amb carócter orientatiu i no exclusiu,
seran la investigació i recerca en l'Ombit biomédic, assistencial i social,
tant bósica com aplicada, aíxí com !a potenciació i eslimulacló de la
docencia, tant de pregrau com de postgrau i la formació continuada
deis professionals de la salut o deis qué ireballen en el camp social, amb
la voluntat de con1ribuir a la minora del coneixement humó i de la
societat.

Aquestes finalilals es concretarien en els següents objectius:
a) Promoure la investigació en els ómbits assistencials i/o socials deis
centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província
d'Aragó) i altres institucions que poguessin estar interessades.
b) Propasar i dur a terme projectes d'investigació dins la prOpia
Fundació i en e!s centres de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
(Província d'Aragó) i allres institucions interessades, realitzant un
seguiment deis mateixos i vetl!ant pel seu compliment i qualitat, el
compliment de I' ética cristiana i els respectius codis deontológics.
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c ) Estimular el dióleg élic en l'ómbit de les ciéncies de la salut i
ciéncies socials.
d) Afavorir des de l'ómbil propi de la Fundació esludis i/o recerques
sobre la racionalització en la ulililzació de recursos en les vessants
assistencials i/o socials.
e) Impulsar la formació en l emes relacionals amb la cultura i l'ideari
de l'Orde Hospitalari.
f) Promoure la formació en lemes relac iona Is ambla pastoral.
g) Fer coneixer a la societat els resullals de la tasca docent
investigadora.
h) Fer-se presen ts en la sociela t en oquells fórums i ómbits propis de les
seves activitals.
i) Promoure i afavorir lo formació continuada deis professionols que
trebollen en l'entorn de les ciencies de lo salut o en el comp de
l'aclivila t social. tanl per iniciativa propia coma demanda de les
maleixes insti tucions, així com promoure orees de recerca que
incloguin no només els inl eressos deis inve sligadors individuals o els
instilucionals, sinó lambé els socials i comunitaris, dononl major
parlicipoció a la socielol civil.
j)

Constilució de grups de lreball que esludiin l'aplicabililat
assistencial deis resullats eslablinl un vincle amb la docencia.

k) Establir eslrategies d e relació omb allres instilucions, grups,
associacions i fundacions relacionades omb l'Orde Hospitalari.
1) Promoure els esludis jurídics, élics i económics encamina Is a facilitar
la practica deis principis definits anteriorment.
m) Promoure la c aptació de recursos económics necessaris per al
millar compliment d eis objeclius fundacionals.
n) Desenvolupar projectes d 'innovació als diferents centres de l'Orde
Hospitalari que perme tin aporlar valor afegil a la lasca realitzada
p er aquests.
o) Promoure o participar en la constitució d'lnslituts d'lnvesligació
Sanitaria o centres analegs, que promoguin lo invesligació i
innovac ió cooperativa i trasloc ional.
p) Desenvolupar projecles i serveis de recerca, tant amb les enlilats
de l'Orde com amb tercers.
q) Produir i difondre a la societat els aven<;os cienlífics, així com
facilitar la innovació i transferencia de tecnologia, lont p ropia com
de la resta d'entitats de l'Orde, al sector productiu.
r) Donar suport a les entilats de l'Orde Hospilalari de San! Joan d e
Déu en les seves políliques i activilals de recerca, tanl propia com
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en col-laboració o amb finan<;ament de tercers i en la gestió,
protecció i transferencia de la seva tecnologia i coneixements.
El compliment d'aquestes finalitats es faró sempre des de l'óptica deis
valors definits en les constitucions de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de
Oéu {Província d'Aragó), sempre respectant el carócter laic de la
Universitat de Barcelona i de la Universitat Politecnica de Catalunya,
membres del Patronat.
Article 5. El domicili de la Fundació ésa l'Edifici Docent Sant Joan de Déu
ubica! al correr Santa Rosa, núm. 39-57, 08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona).
Article 6. Seran beneficiaris de la Fundació !a societat en general i la
comunitat científica, així com tots aquells professionals i persones que
tinguin interes i motivació per les activitats docents i de recerca que
desenvolupi la Fundació.

Article 7. La Fundació es constitueix per temps indefinit i no s'extingiró més
que en aquells casos previstos en aquests estatuts, de conformitat amb la
legislació vigent i amb l'acompliment deis requisits necessaris.

CAPÍTOL 11. PATRIMONI 1 REGIM ECONOMIC
Article 8. El patrlmoni de la Fundació es constitueix amb l'aportació de
1' entitat fundadora fe ta en 1' escriptura de carta fundacional així com
amb tot el patrimoni adscrit fins a dio d'avui al funcionament actual de
la Fundació Privada pera la Recerca ¡ la Docencia Sant Joan de Déu.
Aquest patrimoni podró ésser augmentat amb noves aportacions o
capitalitzacions o amb altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació
per qualsevol titol o concepte, si bé sempre de conformitat amb la
legislació vigent.

Artlcle 9. La Fundació desfinaró a la realització de les seves finalifals
fundacionals les rendes i altres ingressos que obllngui l'entitat així com els
recursos humans necessaris pera garantir un elevat grau de qualitat i rigor
científic i academic en els serveis que ofereixi.

Article 10. L'alienació, el gravamen o alfres actes de disposició deis béns
i drets que integren el patrímoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i
respectant les condicions deis fundadors o de1s donants d'aquests béns.
En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició
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d'allres béns i dre ts que se subroguin en lloc deis alienats o en la millora
deis b éns de la Fundació.
La necessitaf i la conveniencia de les operacions de disposic ió o
gravamen directe o indirecle de b éns d el patrimoni fundacional han
d 'estar justificades i acreditades doc umentalment pel Patronal.
El Patronal ha de comunicar al Proleclorat els acles de disposició o
gravamen a qué es refereix l'apartat 1 d'aquest arlicle en el termini de
!renta dies habils a partir del moment en qué es fan, requerin1-ne
autorització previa del Protectora! per fer acles de disposició, gravamen
o administració en els c asos següents:
o) si els béns o drels objecte d e disposició s'han adquirit omb diners
procedents de subvencions p úb liques.
b) si el donan! ho ha exigil expressoment,
c ) si ho estableix una disposició es tatutaria
d) si el p roducle de l'operoció no es reinverleix totalmen1 en el

patrimoni de la Fundocló.
El Patronal pot fer, sempre que sig ui necessari i d e conformilat amb el que
o consellin la conjunturo económic o i lo legislació vigent, les
modificacions convenients en les inversions del potrimoni fundacional.
Per o lo reolitzac ió d 'ocles de disposició sobre els béns i drets que
constilueixin el palrimoni fundac ional i per o l'occeptoció d'heréncies.
llegats o alfres béns i drets susceptibles d'inlegrar el c apital fundacional,
s'exigeix el vot favorable del Patronal omb la majoria d e 2/3 i el
compliment deis requisils legalment previstos.
Article 11. Són ingressos de la Fundació peral compliment de les finalitals
fundacionals:
a) Les rendes que obfingui del capital fundacional.
b) Els proc edents de les seves aclivilats així com d'altres serveis
remunerats que p resli.
c ) L'imporl de les subvencions i allres aportocio ns públiques o
privades que rebi per a destinar-los directament a la realilzoció d e
les finalilals fundacionals.
Article 12. La Fundoció es regula pel sistema de pressuposl anual
d' ingressos i d espeses coincidinl l'exercici amb l'any natural. Duran!
l'exerc ici. els órgans d e lo Fundació podran sol ·licitar les modificacions
indispensables de pressupost corren!. que hauran d'ésser aprovades pel
Pa1ronat.
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Article 13. Els ingressos i les rendes nefes que s'obtinguin en cada exercici
seran aplicats a les diverses finalitats fundacionals de la manera que resulti
del pressupost aprovat pe! Patronat i com a mínim en el 703, en el termini
móxim de 4 anys des del següent a l'acreditació comptable. La resta !'ha
de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment
deis seus fons propis.
Si la fundació rep béns o drets dels que no s'especifica la destinació, el
Patronat decidiró si s'aptiquen a les finalitats fundacionals o bé a
incrementar el patrimoni de l'entitat.
les despeses derivades del funcionament del Patronat i deis seus órgans
delegats, sense comptar a aquesf efecte el cost de les funcions de
direcció o geréncia, no poden ser superiors al 153 deis ingressos nets
obtinguts durant l'exercici.
Article 14. la Fundació portaró un llibre diari i un llibre d'inventari i de
comptes anuals. Anualment el Patronal formulara l'inventari, balan<; i
compte de resultats tancats a trenta-u de desembre, que reflectiran amb
claredat i exactitud la situació patrimonial de la Fundacló en aquella
data, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment
admesos ¡ amb les disposicions que en cada cas li siguin aplicables.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
•

el balanc; de situació,

•

el compte de resultats,

•

l'estat de situació de canvis en el patrimoni nef,

•

!' estat de situació de fluxos en efectiu i

•

la memória, en la qual s'ha de completar, ampliar i comentar la
informació continguda en el bala ne; i en el compte de resultats i s'han
de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitals
fundacionals, concretar el nombre de beneficiaris i e!s serveis que
aquests han rebut, !es modificacions en la composició del Patronat, si
n'hi ha hagut, i la manera com s'ha acomplert l'obligació de donar
publicitat suficient al seu objecte i activitats.

Artlcle 15. El Patronat aprovaró els comptes anuals referenciats dins deis
sis mesos següents a la data de tancament de l'exercici i els presentara
al Profectorat de Fundacions de la Generalitat en el termini de 30 dies a
comptar des de l'aprovació.

El Patronat ha d' aprovar i presentar, en relació amb les inversions
financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual
sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les
entitats sense ónim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o
amb el que disposi l'autoritat reguladora.
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Els comptes anuals es sotmelran a una auditoria externa quina
adjudicació fara et Patronal.

CAPÍTOL 111. DELS ORGANS DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ
Article 16. La Fundació estaró regida pel Patronal . Així mateix, podró
con.stituir tants comités, comissions o grups de treball com estimi op ortuns,
a torgant-los les funcions que consideri convenienls per al correcte
acompliment deis seus objectius de recerca i innovació. amb els límil s
expressats en aquests estatuis i en la legislació i normativa vigenls.
havenl-ne de rendir compte davant el Pa tronal. La seva com posició,
funcionament i concreció de tasques es determinara. si escau consliluirlos, al seu moment.

Títol l. Del Patronat
Article 17. El Patronat estora formal per un mínim d e 11 i un maxim d' 13
membres, designats en la forma que es determina tot seguil:

a) El Provincial de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província
d' Aragó) o la p ersona que a quest designi com a pairó. Un o altre
exercira el corree de President del Patronal.
b) El Rector/a de la Universitat de Barcelona.
e) El Vicerector/a d e l'Area de Recerca i Transferencia d e la
Universitat de Barcelona.
d) El Vicerector/a de Transferenc ia de Coneixement de la Universitat
Politécnica d e Calalunya
e) El Director/a Gerent de l'Hospilal Sant Joan de Déu d ' Esplugues de
Llobrega l.
f) El Director/a General del Pare Sanitari Sant Joan de Déu.
g) g) Dos patrons designats, respectivament. p er les persones tilulars
d eis deparlaments de l' Administració de la Generalitat
competents e n materia de salut i en materia de recerca. amb rang
orgónic de director general.
La resta de membres del Patronal seran nomenals per l'Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó).
El Provincial de l'Orde. el Rector/a de la Universitat d e Barcelona, el
Vicerector/a de l'Area de Recerca i Tra nsferencia de la Universitat de
Barcelona, el Vicerector/a d e Transferencia de la Universilat Politécnica
de Cata lunya. el Director/a Gerent d e !'Hospital San! Joan de Déu
d'Esplugues, el Director/a General del Pare Sanitari Sant Joan de Déu
seran patrons nats, per raó del corree que ostenten.
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Poden actuar en nom de les persones que ostenten aquests córrecs
aquells que e!s puguin substituir d'acord ambla normativa interna de la
respectiva institució. El Patró designat pel Provincial de l'Orde Hospitalari
de Sant Joan de Déu (Província d' Aragó) d'acord amb alió previst a la
lletra a} del present article, exerciró el córrec de forma indefinida fins que
no sigui revocada la seva designa pel referit Provincial. Els patrons
nomenats per l'Orde exerciran el mandat per un termini de quatre anys,
essent reelegibles indefinidament. No obstant el termini de durada referit
anteriorment, els patrons nomenats per l'Orde Hospitalari de Sant Joan
de Déu {Província d'Aragó) podran ser cessats en qualsevol moment per
la referida Orde.
Els patrons hauran de ser en tot cas persones amb plena capacitat
d'obrar, que no es trobin inhabilitades ni incapacitades per a exercir
funcions o córrecs públics o per administrar béns i que no hagin estat
condemnades per delictes contra el patrimoni o contra 1' ordre
socioecon6mic o per delictes de falsedat.
Arlicle 18. El Patronal té la representació de la Fundació, ostenlant toles
aquellas facultats que siguin necessóries pera la realització de les finalitats
fundacionals, sense més excepcions que les estab!ertes en la legislació
aplicable.
De manera exclusiva li correspon el govern i administració de la Fundació,
aprovar els comptes anuals i el pressupost, la modificació deis Estatuts,
l'extinció de la Fundació i qualsevol altre acte que depassi l'ómbit de la
gesfíó ordinória i/o que necessiti l'autorització o l'aprovació del
Protectora t.
Article 19. Si algun patró deis elegits cessés en el córrec abans d'acabar-

se el termini del seu mandat podró ser substitu'ft per6 la durada del córrec
seró la mateixa que corresponia al pa1ró a qui substifueixi.
l'exercici del córrec és personalíssim; tan sois els membres nafs, que tenen
atribu'ida la titularitat per raó del córrec, podran ésser substitu'its per la
persona que reglamentóriament els reemplaci.
Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat expressament el
córrec mitjan<;ant alguna de les formes establerfes en la legislació
aplicable.
Artlcle 20. El president tindró les següents facultats: Representació de la

Fundació, execució d'acords, convocar el Patronat per pr6pia iniciativa
o a petició d'una quarta part deis membres, assenyalar l'ordre del dio de
les reunions, ordenar les votacions i aixecar les reunions.
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Així mateix, el presiden! duró a terme toles aquelles focullats que li siguin
expressament encomanades p el Palronal, d'acord amb el que preveu
la normativa aplic able.
Arficle 21. L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Província d'Aragó)
elegiró el secretari del Pa tronal el qual podró ser patró o no ser-ho.
Arficle 22. El secretari tindró al seu corree la direcció deis treballs
administratius d e la Fundació, custodiara la sevo documenta ció i
aixecaró acta deis a cords presos i de les intervencions en que
expressament es demani constin en l'acta, que es transcriuran al !libre
d' octes una vegada s'hagin aprovat amb signatura del secretari, amb el
vistiplau del presiden!. Tindró a la seva cura lo tramesa de convoca tories.
Article 23. Les reunions d el Patronal seran valides quan assisteixin, en
persona o represen lats en la forma legolment permesa. olmenys la meila l
més ú deis membres. Els a cords s'adoptaran per mojoria simple de vots.
de is p resents i en cas d' empat. el p residen! ostentara un vot d e qualitat.
Sera necessari el vol favorable de les 2/3 parts deis palrons a ssistents per
a l'adopció deis acords següents:
a) Modilicació deis Estatuis
b ) Fusió, escissió o extinció de la Fundació
De cada reunió s'aixecaró la corresp onenl acta, que seran recollides en
el Llibre d' Acles d e la Fundació i que hauran de ser aprovades al finalitzar
la reunió o bé en la reunió següent per majoria simple de vots. No obstan!
aixo, els acords tenen for<;;a executiva des d e la seva adopció exceple
en el cas que específicament el Patronal demori la seva eficacia fins a
l'aprovació de !'acta.
El director o gerenl poi assistir amb veu pero sense vol a les reunions d el
Pa tronal quan hi és convoca!.
Arflcle 24. El Patronal apoderara a l presiden! i al director o gerent d e la
Fundació per a que, en representació d 'aquesla, . pugui assumir les
obligacions que convingui i dura terme les geslions oportunes per gara ntir
el seu correcte funcionament i realitzac ió d e les tinalilats fundacionals.
Alhora. el Patronal podró designar un o varis delegals o apodera ts de la
Fundació, per qüestions especifiques si s'escau. No seran delegables cap
de les tuncions que especifica I' article 18 com a exclusives del Patronal .
Article 25. El Pa tronal celebrara, com a mínim, dues reunions l'any a
convoca toria del presiden! amb almenys 15 dies d'antelació. si bé es
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podran celebrar totes aquelles que s'estimi oporfú, amb carócter ordinari
o exiraordinari, o quan així ho demanin l /4 deis Patrons, en aquest cas la
reunió s'ha de celebrar dins els 30 dies següents a la sol ·licitud. les
reunions del Patronat es podran celebrar en el domicili de la fundació o
en el domicili de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (Provincia
d'Aragó).
El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjanyant videoconferencia,
multiconferencia o qualsevol altre sistema que no impliqui la presencia
física deis patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació
deis assistents a la reunió, la continunat en la comunicació, la possibilitat
d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. la reunió s'ha
d'entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions
virtuals s' han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat
en la multiconferéncia i/o videoconferencia.
La convocatória de les reunions correspon al president ha de contenir
l'ordre del dio de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió,
tora deis quals no es poden prendre acords vólids.
Artlcle 26. Els córrecs de patró son graturts. No suposa contradicció a
aquest principi de la gratunat, el fet que pugui retribuir-se als patrons,
prévia acreditació, les dietes, despeses de despla<;:ament o
representa ció que haguessin de realitzar.

En qualsevol cas, e!s membres del Patronat que acompleixin tasques de
direcció, de gerencia o d'administració poden ésser retribuºifs per l'exercici
d'aquestes aclivitats en el more d'una relació contractual, incloses les de
carócter laboral, sempre que es compleixin les condicions que esfableix
l'article 332.2 de la Uei 4/2008 del llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya
relatiu a les persones jurídiques.
Article 27. Els membres del Patronat, persones amb funcions de direcció
i/o personal de la Fundació, als efectes d'evitar conflictes d'interessos,
han d'abstenir-se de participar en tot lipus de negocis i activitats que
puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació i no poden
participar en societats o altres entitats constiluldes o participadas per la
Fundació.

La Fundació no pot establir amb elles contracfes de compravenda o
arrendament de béns immobles o de béns mobles d'extraordinari valor,
de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuns, més enlló
d'aquells que estiguin degudament justificats i avalats per un contracte o
conveni, previ compliment en qualsevol cas deis requisits exigits
legalment.
En el cas que es produís un conflicte d'interés amb alguna d'aquestes
persones hauran de comunicar-he al Patronat, concretant el feto actes
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en e ls quals es trobessin en conflic l e, del que hauran d'abslenir-se sense
influir en la presa de d e cisions o a cords rela lius a l'assumpte que mo tiva
el conflicte. El Patronal. amb l o ta la informació rellevant de la persona o
persones afectades pel conflicle d'interessos. analifzaro la conveniencia
o no de sofmetre l'adopció de l'acord o execució de l'acle en qüeslió,
parlinl de c riteris d'imparcialitat. independencia i neulralitat. De l'acord
finalment adopta! o l'acte execulal. en conflicte d'interessos, caldro
informar al Protectoral en el lermini d e 30 dies.
Article 28. Els palrons cessen en el corree per les causes següenls:

•

Morl o declaració d'absencia .

•

lncapac ital o inhabililació.

•

Cessament de la persona en el corree o designació pér raó del qual
formava par! del Pa tronal.

•

Finalifzació del termini del mandat. lleva! que es renovi.

•

Renúncia notificada al Patronal.

•

Sentencia judicial terma que esfimi l'acció de responsa bilitaf per danys
a la Fundació o que decreti la remeció del corree.

•

Les allres que estableixen la llei o e ls estatuis.

La renúncia al corree de pairó ha de constar de qualsevol de les formes
establerles p er a l'acceptació d el corree, pero només produeix efectes
davant tercers quan s'insc riu en el Registre de Fundacions.

Tílol 11. Del Consell Assessor
Article 29. El Pa tronal complaro amb l'opinió i a companyamenl d 'un
Consell Assessor, que sera nomenal pel Patronal. per a lotes aquelles
qüeslions que. relacionades amb les finalilals fundacionals, requereixin
de la veu d'experts i p ersones amb un c rite ri específic sobre certs lemes.

Artlcle 30. Els membres qel Consell Assessor exerciran el corree per un
període d e 3 anys, reelegibles p er períodes successius. Respecte a ls
membres del Patronal que en formin port. cessaran com a membres
d'aquest Consell al moteix moment que deixin de ser patrons.

Article 31. El Consell Assessor sera presidil pel presiden! del Patronal o en
qui oques! d elegui. reunint-se !antes vegodes com es consideri oporlú i,
de les seves reunions. s'aixecaron l ambé les corresponents acles.
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Títol 111. Del Director o Gerent

Artlcle 32. El Patronat podró nomenar un Director o Gerent de la
Fundació, com a córrec permanent i retribu'it, que assumeixi la gestió més
directa de !'entitat, a les ordres del Patronat, i al qual se li podran atorgar
poders notarials per tot alió que sigui precís pel correcte
desenvolupament del seu córrec, de conformitat amb el qué estableix
l'artic!e 24 d'aquests Estatuts i ambles limitacions legalment establertes.

El seu nomenament es taró pel Patronat, a proposta del president, i
exigeix el vot favorable deis dos terc;os deis patrons.

CAPÍTOL IV. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS 1 EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 33. El Patronal, mitjan~anl un acord adopta! de conformitat amb
el qué disposa l'article 23 d'aquests estatuts i la normativa aplicable i
prévia convocatória expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió
o l'escissió de la Fundació, amb l'autorització del Protectorat d'acord
amb la legislació aplicable.
Article 34. La Fundació s'extingiró per la impossibilitat de realitzar la
finalitat fundacional amb les característiques assenyalades en aquests
Estatuts o per la manca deis mitjans económics necessaris per a fer-ho.
l'apreciació d'aquestes circumstOncies correspon al Patronat.

En fot cas, l'acord haurO de prendre's amb el vot de les dues terceres
parts deis membres que estiguin en !'exercici del córrec. L'acord final serO
sotmés a l'aprovació del Protectorat de Fundacions.
Article 35. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que
ha de dura terme el Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidióriament,
el Protectorat.

El patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a alguna fundació o una altra
entitat sense finalitat de lucre amb unes finalitats similars als de la
Fundació, sempre i quan es tracti d'una entitat considerada com entitat
beneficiória del mecenafge als efectes previstos als arficles 16 a 25,
ambdós inclosos, de la Uei 49/2002, o a una entitat pública de naturalesa
no fundacional que persegueixi finalitats d'interés general similars als de
la Fundació. D'entre les entitats anteriorment referides, tindró preferéncia,
en primer lloc i sempre que compleixi els anteriors requisits, l'Orde
Hospitalari de San! Joan de Déu (Provincia d'Aragó).
L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser
autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.
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S'acorda sotmetre el present acord de refosa deis Estatuts de la Fundació
a la condició suspensiva consistent en l'aprovació per part del govern de la
Generalitat de Catalunya, de la modificació de l'article 17 adoptat pel Patronal
a la present reunió.
(iv).- Amb data 22 de febrer de 2 022 el Govern de la Generalitat de
Catalunya pren l'acord pel qual s'autoritza la participa ció de l'Adminístració de
la Generalitat de Catalunya en el Patronat de la Fundació Privada per a la
Recerca i Docencia Sant Joan d e Déu, i s'aprova la modificació de l'artícle 17 i
el text íntegre deis seus Estatuts.
{yl:: Es faculta a la secretaria del Patronat a introduir les esmenes no
substancials en el text deis estatuts que siguin requerides pels diferents órgans
competents a cons eqüéncia de la tramitació pera l'autorització del Govern de la
modificació estatutaria.

(vi).- S'acorda per unanimitat facu ltar de fo1ma expressa al President del
Patronat per tal que, en execució deis anteriors acords, pugui elevar-los a públic
i atorgar i signar tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris
o convenients per tal d'obtenir la seva inscripció als Registres públics que
procedeixin, inclosos documents d 'esmena, rectificació o aclariment d'altres.

I per tal que aixi consti, i en prova de conformitat, expedeixo el present
certificat, a Esplugues de Llobregat, a 28 de febrer de 2022

LA SECRETARIA
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CONCORDA amb el seu original, que consta en el meu
Protocol general corrent d ' instruments públics , amb el
número al principi assenyalat. 1 a utilitat de FUNDACIÓ
PRIVADA PER A LA RECERCA
JOAN DE DÉU , lliuro aquesta

1

LA DOCENCIA SANT

COPIA, estesa en tret ze

folis de paper timbrat d'ús exclusiu per a documents
mateixa serie que aquest i números , el
correlatius. A Barcelona ,
os . EN DONO FE .---- --- --
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Document 11207p64N72746J signat
electrònicament i validat per CATCert

Generalitat de Cataluny a
Departament de Justícia
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
Faig constar que per la Resolució del director general de Dret, Entitats
Jurídiques i Mediació (per delegació de la persona titular del
Departament de Justícia, segons Resolució JUS/1041/2021, de 30 d e
març, DOGC 8388, de 16.4.2021) que es consigna més av all,
s’aprov a i s’inscriu aquesta modif icació d’estatuts de la Fundació que
tot seguit s’esmenta, en el Registre de f undacions de la Generalitat d e
Cataluny a, així com el text ref ós resultant. Aquesta escriptura està
esmenada per la diligència notarial estesa el dia 25 de març de 2022
dav ant el mateix notari.
Nom de la Fundació
Fundació Priv ada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu o
Fundación Priv ada para la Inv estigación y la Docencia San Juan de
Dios
Núm. d’inscripció 1743
Data Resolució 07/04/2022
La Responsable d’inscripcions i assentaments registrals
Data 11 d'abril de 2022
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